
Op zoek naar "Een Groet man mit grote ogen en gruwelicken 
van Aensyen" : GREATE PIER VAN KIMSWERD.
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Het is 21 februari 1985 's middags 3 uur. Een Medemblikker 
nadert schaatsend het dorp Kimswerd, wat opgenomen ligt in 
de Elfstedenroute. Het ijs is slecht en een ieder wordt de wal 
opgestuurd, men moet lopende door Kimswerd, later blijkt het 
dat het de langsteKlünplaats van de Elfstedentocht is.
Veel mensen delen bouillon en water uit aan de toch wel aange
slagen deelnmers. "Kimswerd", denkt de Medemblikker, daar 
kwam Grote Pier vandaan en die barbaar heeft in 1517 heel wat 
aangericht in onze stad. Geheel Medemblik, uitgezonderd het 
Kasteel Radboud, ging toen in vlammen op. Maar ook het toen
malig archief verdween voorgoed in de vlammen.
Een nijdig gevoel bekruipt hem,
Dit volk had Medemblik toen mooi te pakken en nu dan weer, 
lopende op schaatsen over een afstand van wel 800 meter valt niet 
mee.Waar zou hij gewoond hebben, zou het in dié boerderij 
geweest zijn of in dié?.
Nieuwschierigheid bekruipt hem en dat doet hem besluiten om ooit 
nog eens naar dit dorp terug te keren, naar dat dorp van die 
man met dat gruwelijken uiterlijk, die zeerover, plunderaar, 
moordenaar, brandstichter..,, kwaad schaatst hij richting Harlingen 
voor een volgende stempelpost.

Het dorpje Kimswert in vroegere tijden.



Zes jaar later staat hij op een mooie zomerdag aan de grens van 
het dorp Kimswerd.
De St. Laurentiu,s- 
kerk ligt vredig 
midden in het dorp.
Het is zo'n 1000 j. 
geleden gebouwd 
op een 1000 j,oude 
terp. Een romaas 
kerkje dus.
De huizen en boer
derijen zijn oud en 
in de Jan Timmer- 
straat is geen midden
stander meer te be
kennen .
Jaren terug woon
den en werkten hier 
de schilder, de sla
ger, de smid, "de 
Sperwer"-winkelman.
Het postkantoor en 
bakker alleen van deze 
herinnert alleen nog 
een mooie bakkers
winkeldeur en verder 
is deze straat oud en 
af.
Het laatste stukje 
heeft de naam "Oude 
Reed".
De boter-en melkfa
briek die hier in een 
ver verleden stond ge
nood wereldfaam door 
de productie van TBC- 
vrije producten. De 
oorlog van 14/18 be
tekende geen afzet
gebied meer in het
buitenland en ging langzaam ten onder. Ook het spoortje wat eerst 
langs herenwegen trok is allang opgeheven
Wat in Kimswerd nog wel overeind is gebleven, zijn de legendes 
van Grote Pier, de Boer van de Donia state.
De geboortedag van Grote Pier is niet bekend. Wel is inmiddels vast 
komen staan dat hij Pier Gerlofs heette en één der vier kinderen 
van het echtpaar Gerlof Piers-Fokel Bonga is geweest.
Pier heeft twee broers gehad, Siebren en Abbe en ook een zuster 
Tiet geheten.
Pier was getrouwd met Rink Siers en hadden twee kinderen,
Gerlof en een dochter Wobbel.
Zijn boerderij, de Donia state stond aan een zijweg, wat nu 
Grote Pierweg heet.
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Hier gebeurde het...

Nu staat er een modern huis met schuur. Hierachter ligt een stuk 
land wat nu de haam "Tryefal" draagt.

Op deze plek stond de Donia-state- de boerderij van Grote Pier.

Het moet hier zijn ge
beurd dat Grote Pier 
drie soldaten van 
Albrecht van Saksen 
met zijn ploeg één voor 
één dood sloeg en bij 
iedere rake klap riep 
Pier"Fal" (drieval).
Hij moest dit in het 
voorjaar van 1515 be
kopen. Zijn boerderij 
werd platgebrand, zijn 
vee gedood en zijn 
vrouw om gebracht.
Dit was het begin van 
zijn zogenaamde "Vrij
heidsstrijd", want in 
dat zelfde jaar sloot hij 
zich aan bij Karei van 
Gelderen, enkel omdat 
hij ten einde raad was.



De Arummer Zwarte hoop
Deze landsknechten bestonden niet alleen uit Friezen en Duitsers, 
maar ook uit Zwitsers, Lombarden, Fransen, Schotten, Spanjaarden 
en zelfs Moren. Het was eigenlijk een soort Vreemdelingenlegioen,
De geschiedschrijver en tijdgenoot van grote Pier, de monnik Peter 
van Thabor, laat in zijn geschriften iets doorschemeren dat de 
Arummer Zwarte Hoop eerst uit zo'n 14 a 15 man bestond. Deze 
waren afkomstig uit Arum , Witmarsum en Kimswerd, gelegen in de 
zogenaamde Bouwhoek 'van Freisland.
Het zijn allemaal lange, sterke kerels die voorlopig maar één doel 
hebben: wraak, wraak, wraak op de gehate Saksers.
Het waren wrede schuimers die er niet voor terug deinsden om 
hun gevangenen te "Palen" (dat wil zeggen, men dreef hen een 
paal van onderen in het lichaam en liet hen zó sterven).
In een café in Arum werd er een Bourgondische soldaat, en een 
vriendje van de Saksen, door Pier verzopen in een pot met snert, 
enkel omdat de arme stakker het waagde om in het bord van 
Grote Pier te spuwen.
Onder leiding van Grote Pier zal de Arumse "zwarte hoop" gaan 
opereren op de Zuiderzee en hij meet zich dan de naam aan van 
"Koning van Friesland, Hertog van Sneek, Graaf van Sloten,
Vrijheer van Hindelopen maar bovenal Kapitein Generaal van de 
Zuiderzee.
Het wapen in zijn vlag bestond uit een bedelnap en een rode roos; 
de rode roos voor Franekeradeel, hij voegt daar aan toe een galg 
en een rad.
Worp van Thabor (ook een tijdsgenoot) schrijft:
Ende wat Hollanders dat hij "creeg" sloeg hij al doet, of verdroncse" 
en vooral Medemblikkers. Aan deze mensen had hij de grootste 
hekel en wel hierom: Pier was zó gebeten op de Medemblikkers 
ondat deze het door de Oostenrijkers geroofde goed in Friesland 
opkochten en dan naar Holland voerden. Terwijl de gebrandschatte 
Friezen hun goederen voor een lage prijs van de landsknechten 
konden terug kopen, vroegen de Medemblikkers de hoogste prijs, 
zodat de Friezen deze stamverwanten als echte ROVERS zagen, 
die het arme volk grote schade deden.
"Dit was dye princepael oersaeck waarom dye Vriesen Medemblick 
branden".
Onze oud-plaatsgenoten waren dus rovers van de eerste orde.
Het getuigt echter wel van handelsgeest, waarvoor Medemblik 
een vreselijke tol moest betalen.
Donderdag 15 Juli 1517.
's Morgens om 5 uur landde er een vlot van 150 schepen met 
3 a 4000 man bij Werenfrits Hoeve (nu Wervershoof). Het waren 
Geldersen en ook de zgn Arumse Zwarte Hoop.
Brandend en plunderend komt men dan voor Medemblik, waar de 
wachters van de stad "een slappe wacht deden".
Het ging er heet aan toe, want de poorters en de weinige troepen 
die er lagen, gaven zich niet over en verdedigden zich dapper.
Veel burgers sneuvelden, maar ook talrijke aanvallers lieten het 
leven, veel van hen verdronken "vooral die klein van gestalte 
waren".
Maar wat kan een handjevol stedelingen beginnen tegen zoveel 
aanvallers ? Zij moesten de strijd wel verliezen en zochten een 
goed heenkomen.



Sommigen geluktenhet in het Kasteel te komen, anderen verborgen 
zich in hun huizen.
Maar laatstgenoemden werden opgespoord en gevangen genomen om 
tegen een hoge losprijs weer te worden vrijgelaten.
Daarop volgde de plundering van Medemblik en toen er niets meer 
te halen viel, werd de stad op verschillende punten in brand 
gestoken." Zij brandde bijna geheel af, ook de schoone kercke met 
het Clooster". Intussen trachtten ze het Kasteel te overmeesteren.
De Slotvoogd, Joost van Buren, had de bezetting juist korte tijd 
tevoren met een compagnie voetknechten versterkt. Toen de aan
vallers op het kasteel afstormden, werden ze met zo’n hagelbui 
van pijlen begroet, dat ze afdropen en met bebloede koppen het 
brandende Medemblik weder binnen stoven.
De rooftocht van Grote Pier werd voortgezet in Opperdoes en 
Twisk, de koster van Midwoud en zijn oude pastoor Clemens, hebben 
inmiddels geld bijeen gebracht, ongeveer 150 gulden, en zullen 
Grote Pisr vragen voor dit geld Midwoud te sparen. Na enig 
onderhandeling gaat Pier hiermee accoord en zó weet Midwoud te 
ontkomen aan de plundering en vlammen.
Hoorn is aan de beurt; er wordt ook hier behoorlijk huis gehouden, 
vooral in de Jan Oomskensteeg. Later zal deze herdoopt worden 
in "Gelderse steeg" welke naam nog steeds bestaat.
In Medemblik restten enkel puinhopen, het archief verbrand, 
de kerk smeulde na, het clooster...
Grote Pier wordt later een opgejaagd man die met zijn gehele 
"Zwarte Hoop" te Emmerik in 1519 in de pan wordt gehakt.
Grote Pier trekt zich terug in Sneek alwaar hij op 18 oktober 1520 
komt te overlijden, niet in een gevecht, nee als een rustend burger 
in een bed.
Dit was hem al voorspeld door een kermisklant, die ,hij het leven 
had gered, en wel dat hij binnen één jaar zou sterven.
Hij meende de dood te kunnen ontlopen door zich als een rustend 
burger voor te doen.
Naar de overlevering verhaalt, werd dat rustige leven juist zijn 
dood. De reus, gewend aan strijd en bloed, begon weg te kwijnen 
en werkelijk overleed hij een jaar na deze voorspelling 
De geschiedenis oordeelt verschillend over hem. Voor vele Friezen 
en vooral in Kimswerd, blijft hij de grote vrijheidsheld, de een
voudige boer, die van alles beroofd wat hem lief was, het zwaard 
aangordde.
De geschiedkundigen zijn het er vrijwel over eens, dat hij een te 
licht gelovig man was die zich door de sluwe Hertog van Gelre voor 
zijn karretje liet spannen; een man wiens benen niet sterk genoeg 
waren om de weelde van het Admiraalschap te dragen. Anders dan 
b.v. Michiel Adriaansz de Ruyter, die zijn waardigheid hoog hield.
Het plaatselijke café in Kimswerd heeft, hoe kan het ook anders, 
de naam: "Greatte Pier". Een uithangbord siert de oude, vervallen 
gevel.
Binnen hangt aan de muur een copie van het zwaard van Pier, 
ooit geschonken door de Leidse studentenvereniging, die Pier 
als een soort bescherm heilige zien.
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Het uithangbord van Greatte Pier te Kimswerd.

Het zwaard heeft een afmeting van 2 meter 13 cm hoog en weegt 
6,8 kg. Het is een zgn "Biedenhammer".
Met ontzag wordt dit zwaard dorr de Kimswerder bevolking 
bekeken, het is immers het enige reliquie dat nog aan Pier doet 
denken. Het echte zwaard hangt in het Fries museum.
Reinier Zwolsman, de onroerend-goed gigant, en naar men zegt 
een nazaat van Pier, heeft dit zwaard eens bij hoge uitzondering 
mee gekregen om het aan zijn verdere familie te laten zien.
Enige maanden later werd het door de chauffeur van Zwolsman 
teruggebracht, echter zonder bedankje. Later bleek nog dat de 
chauffeur de flinke fooi in eigen zak had gestoken...
Op het pleintje bij de St. Laurentiuskerk staat een standbeeld van 
de boer uit Kimswerd. Grimmig kijkt hij de bevolking aan, net 
of hij zeggen wil "Doe wat met mijn historie, laat de mensen zien 
waar ik leefde, waar ik woonde, waar ik ter kerke ging, maak 
Kimswerd weer leefbaar.
Tot nu toe is het beeld een roepende in de woestijn.



Jan Struik, schrijver 
van dit artikel, met het 
copie-zw^ard van Pier.

Binnen in de St. Laurentiuskerk is een grafkelder. Deze werd 
ontdekt tijdens schoonmaak werkzaamheden.
Het is het graf van drie onbekende vrouwen. Stil liggen ze 
daar te rusten en ook zij wachten af op wat komen gaat.
De Medemblikker kijkt op de zeedijk nabij Harlingen nog eenmaal 
naar Kimswerd en z'n mooie "bouwhoek"...
Grote Pier ? ..... Hij was een strijder maar verloor.
Weer in Medemblik teruggekomen bekijkt hij de enorme drukte 
aan de havens; de mooie gerestaureerde panden, de vele toe
risten en denkt: Medemblik is tóch als winnaar uit de strijd
gekomen, maar dat archief hè.....

Jan Struik.
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